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oarpskrante fan tsjerkwert e.o.

Een fotografische impressie
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't Skieppesturtsje is de' doarpskrante fan

Tsjerkwert en omkriten. Dizze krante
wurdt hûs oan hûs besoarge troch de
redaksje of oare frijwilligers. De krante
kin bestean troch frijwillige bydragen fan
de lêzers,
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Foarwurd fan de redaksje
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Bêste minsken,
Wy binne al wer septimber, de hjerstmoanne.
Nei in simmer fol fan aktiviteiten, want wat wie Simmer 2000 grut
opsetten en goed slagge, komme we wer yn rêstiger farwetter.
Werom sjende wie der earst de Alvestêdetocht op 'e fyts. In dei mei in
protte wyn, in dei foar de trochsetters. Lokwinske noch mei it beheljen fan
dizze tocht.
Op 8 july ek in sportive prestaasje foar in soad Tsjerwerters mei it rinnen
fan de Slachtemaraton. Wy hoopje dat Joop syn riejouwings bolpen
hawwe ta it werom bringen fan blessueres en it noflik:e rinnen.
Sytske D. hat in ferslach makke fan dizze dei, jo kinne dat fierderop lêze.
Wy hoopje dat wy alle dielnimmers neamd hawwe, sa net, sorry.
Dan binne wy al hiel tichtby ûs doarpsfeest c.q. Simmer 2000 beläne.
Op 12 july wie de ûtrikking fan it earste eksimplaar "De Babuurster molen
bij Tjerkwerd" oan boargemaster Piersma. It boekje is skreaun troch us
redaksjelid Gerben Wijnja.
Dêrnei trije dagen feest, en hoe! Der is in soad wurk ferset troch it hiele
doarp, foar, tidens en nei it feest. It doarp wie prachtich fersierd, de
optochtweinen goed fersoarge, hapkes, drankjes neam mar op, it wie tige
bêst.
Dan binne jota oan fakänsje. En dat wie te merken yn it doarp. It wie stil
sano en dan.
No is alles wer oan 'e gong, skoalle, wurkjen, de sporten ensfh., it is ek
wol wer lekker.
Wy as redaksje hoopje dat jo goed ûtrêsten binne en in noflik skoftke lêze
kinne yn it krantsje.
Tea Huitema.

S1MMER2000
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Helaas hebben we dit nu afgesloten.
Wat was het allemaal geweldig en geslaagd.
Een complimentje voor de commissie.
De vrijdag was een dag vol activiteiten.
Alles liep gesmeerd en er was volop te beleven,
voor alle leeftijden en alle soorten van mensen.
Nogmaals in een woord geweldig.
Achter op de M.A.T. stonden nog enkele leuke
reacties van oud dorpsgenoten.
Voor mensen die niet in het dorp wonen
en dus de M.A.T. niet ontvangen,
nog even een herhaling van deze reacties.
De redactie van it Skieppesturtsje.

Griet Werkhoven-Walsma uit Deurne:

"llicr nog even een reactie op de voortreffelijke dag clleJullle voor de vele bezoekers op
touw hebben gezet. Het was geweldig en Ik ben trots op mijn dorpsgenoten."
Jaitske Rltzema-Feenstra uit Wisconsln (USA):

"Al wie tt waar dan káld, de üntfangst wie waarm. Tank oan de kommisje Simmer
2000. Jim ha der In geweldich feest fan makke mei Il programmaboekje. de üntfangst
mei kof)e en oranjekoek. de gratis lunch, de moale optocht. de ringriderij en alle oarc
dingen. Ik hie Jammer gcnöch te mln Uid om alles mei te meltsjen, mar wat ik der fan
sjoen ha wie goed foarelkoar. Jim ha de tank fan In hiel protte mlnsken Icrtsjmuc."
Petra de Jong uit Bakkeveen:

.. Heel erg bedankt voor de gastvrijheid. het lekkere eten. de veelzijdigheid van vertier.
· kortom: bedankt voor het prachtige feest. Dankzij Jullie maakte het niet uil dal de zon
nauwelijks scheen."
Hans van Rossum en

ai Feenstra

ult Joure:

.. Wat Jn lallnten yn sa'n lyts doarpkel Perfekte organtsaas]e, unyk ferfler (te land. te
water en In de lucht), uge orizjlneel programma. Yn len wurd: geweldlch. 1lge tank
allegear."
·

Peter Schlebaum uit Vlaardingen:

"Op 14 Juli was Ik satnen mel mijn vrouw Rlnske Gletema en onze drie kinderen te
gast op het Slmtner 2000-feest 1h 1Jerkwerd. Ik heb al eens eerder een dorpsfeest mee
gemaakt. maar deze dag heeft tnljh'vhwaehtlngen overtroffen. Mel bewondertng heb
Ik de festiviteiten gadegeslagen en vond heteen genoegen In Jullie dorp Ie mogen zlJn.
Hulde voor de commissie, compllrnenten voor de uitstekende organisatie en hartelijk
dank. ook namens Rlnske en de kinderen, voor de gastvrije ontvangst."
Jannie Steen-Jaarsma uit Heerenveen:

.. Wal ha Jim ûs freed In skitlerende del besoarge. Fan moarns healwei njoggenen yn
Dedzjurn oan't jüns nel lt fjoerww-k yn Tsjerkwert. It wie In geweldige del. Al die
akUvltelten. mar foaral om elkoar wer te sjen. Al die álde bekenden mei harren
ferhalen fan ïroeger . Ferhalen dy'tjo faaks' sels net mear wisten. En wat is il prachtig
om Jo klasgenoaten wer te tnoetsjen. En dan Jans de muzyk en lt sjongen. Ik bin noch
heas fan it praten en it sjongen. Mlnsken, allegear bedankt. Nel alllnne de kornmtssje.
mar ek de sponsors en alle Tsjetkwerders en Dedgummers en oare mlnsken dy'tt
melwurke ha oan it slagjen fan dlzze del."
Anny de Jong uit Kollum:

.. J<ommissje. wal wie ll In moat feest. Wy gongen fan il tem· htchtcpunl nci il onrc. Dêr
wie safolle le rêden dal ik alles net lens melmakke ha. mar wat wc misten hcarden we
wol fan oaren. Ik bewar]e alle yndrukken as lylse pronkjes. ·nge tank Ioar al jim
krcwearjen. Il hat Il wurclich west. Lokwlnskel"
En zo belandden we ultelnrlelljk weer met belde voeten op aarde en stutten W<' hij dczrhet Simrner 2000-feest definitief af. Bijna een jaar lang hieldeu W<' 11 via Op de M.A.T
op de hoogte van de Slrnrner 2000-festlvitelten. Dil Is de laatste.
f:ledankt voor de aandacht en respons en we hopen dal vf'i_ldag 14 Juli voor
herinnering Is die u nog lang zult blijven koesteren.
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allen een

Commissie Simmer 2000 Tjerkwerd-Dedgum.
Ps: Hoeoeei oud-Tjerkuierders en oud-Dedgumm.ers er zijn geweest? 300? 400? We.
we.ten hel 11iet. Doet er ook niet zoveel toe. Dat ze genoten hebbe11, daar gi11g liet ons
om.

Zilveren herdenkingspenning Simmer 2000
Voor mensen die een Slmmer 2000-aandenken willen hebben. Is er door de
Koninklijke Nederlandse Munt een zilveren herdenklngspenntng gen:aakl. Op de
voorkant staat het Slmmer 2000-logo omcirkeld door pompehlêden. op de achterkant
wapen en vlag van Friesland en de tekst: 'Fryslän do libl>est as in herr.
Mensen kunnen de herdenklngspennlng thuisgestuurd krijgen na ovemmklng van J
29.95 op giro 7800 Ln.v. de Koninklijke Nederlandse Munt te Utrecht o.v.v. Slmmer
2000. De penning is ook verkrijgbaar vla de CoinShop van de Koniliklijke Nederlandse
Munt op het Internet: www.knm.nl. Wellicht dat u ook famflie. vrienden. kennissen
hebt die geïnteresseerd zijn In een aandenken.

It belibjen fan de reuny
Wy tochten beide dat wolle wy graach meimeitsje, want sawol op de iene
syn berteplak as de oare waard hjir oan meidien.
Wy hiene in pûrbêst plakje op de camping by Sybolt en Rieneke, dus alle
minsken dy 't jimme freegje ferwize hjir nei ta.
De reuny dei wie foar Afke, se hat der ek in soad wille oan belibbe, prate
en prate mei in soad älde bekenden.
Ek hawwe wy de optocht hiel moai filn.
Sels hoop ik it ek sa te belibjen yn Aldegea W.
Sneintemoarns in moaie tsjerketsjinst, ek foaral it koarke.
Sneintemiddeis in konsert, fantastysk!
Tige tank organisaasje komitee.

Klaas en Aafke, Emmeloord.

*************************************

In dei mei in gouden räntsje.
De reüny op 14 july yn Tsjerkwert wie foar ûs top!
Wy sochten in soart "älde" bekinde gesichten op.
Neef Germ ut Afrika, ex buorlju ut Kanada en in klasgenoat ut Kalifornië.
De iepeningsspeech waard dien troch Hylke Speerstra.
Besûnder treffend hoe 't hy de eardere Tsjerkwerters beneamd hat, is 't
net sa?
Oerdei wie der fierders in optocht, bradery, hynsteridery en in
musykspektakel.
Ja wy filnen it wurklik in mirakel.
Kommisje tige tank hjir foar
sizze wy as famylje Tj. Draayer yn koar! !

1 NEDERLANDSE BRANDWONDENSTICHTING

Brandwonden, getekend voor het leven
8 t/m 14 oktober collecteweek brandwondenstichting

Als het aan de meer dan vijftigduizend collectanten ligt, zal de week
van 8 t/m 14 oktober 2000 volledig in het teken staan van de
brandwondenstichting. In de eerste plaats omdat zij dan van huis tot
huis gaan met hun collectebus, maar ook omdat zij met talloze lokale
acties, vaak in samenwerking met. de brandweer, tijdens deze
collecteweek het werk van de Beverwijkse stichting onder de aandacht
van het publiek brengen.
Brandwonden zijn één van de meest ernstige verwondingen die een
mens kan overkomen. Naast de pijn en de langdurige behandeling
(soms meer dan 20 operaties) zijn het vooral de ontsierende littekens
die het leven van de brandwondslachtoffers moeilijk maken. De
littekens brengen niet alleen lichamelijke, maar ook psychische
problemen met zich mee.
Onderzoek naar littekenvorming.
Hulpverlening en preventie
Training en opleiding

De vele duizenden vrijwilligers van de brandwondenstichting zijn de
motor achter al deze activiteiten. Mogelijk zal één van hen ook bij u
aan de deur komen. Geef gerust en geef genereus!
Uw gift is welkom op giro 20.21.22 of rek.no. 70.70.70.643
Rabobank Beverwijk,
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GEMEENTE WUN SERAD IEL

LC 8-9-2000

Wegenonderhoud voor alle verkeer - behalve voor fietsers
en voetgangers - voor meerdere dagen gestremd.
Met ingang van maandag 9 oktober tot en met vrijdag 3
november
de Waltaweg te Tjerkwerd.
Witmarsum, 8 september 2000
Burgemeester, en wethouders v.d. Gem. Wûnseradiel.

--------------------------------------------------------------------------------------

Y nformaasje fan Stichting It Waltahûs
Aan alle verenigingen die gebruik maken van het Waltahûs.
Graag even uw aandacht voor het volgende:
1. Zet a.u.b. jullie eigen spullen klaar. ( dus tafels, stoelen, kopjes enz.)

2. Wees zuinig met electriciteit, water en stookkosten.
3. Betaal contant. (dus niets op rekening)
4. Ruim na afloop alles weer netjes op en ga even met een doek over de
tafels.
5 .Laat geen rommel achter.
6. Zet de verwarming omlaag.
7. Sluit de keuken, grote zaal en voordeur goed af
8. Bij problemen of vragen, bel dan de maand verantwoordelijke.
Telefoonnummers:

Jappie
Wybe
Joke
Fokko
Bert
Aggie
Trudy

579671
579287
579596
579051
579545
579224
572549

Hartelijk dank voor jullie medewerking.

Hallo Tjerkwerders,
Nadenkend over wat je zal schrijven dwaaJ je af naar de afgelopen periode
waarin Simmer 2000 het hoogtepunt was. Het lijkt alweer zolang geleden
dat wij dit geweldige feest hebben meegemaakt. Toch willen wij als
stichting alle vrijwilligers via deze weg bedanken die hierbij hebben
geholpen. En ook diegene die na het feest nog hebben meegeholpen met
opruimen hartelijk dank hiervoor, want het is mooi dat er feest gevierd
kan worden maar het opruimen moet ook gebeuren.
Wat het Waltahûs zelf betreft zijn wij met het.nodige onderhoud bezig,
zoals het verfwerk buitenom en zal de buitengevel aan de voorkant
opnieuw gevoegd moeten worden. Ook zullen wij de nodige kosten
moeten maken om het Wa1tahûs aan de huidige geluidseisen te laten
voldoen. Hiervoor heeft de gemeente ons termijnen gesteld-en zal er in
eerste instantie een geluidsbegrenzer op de geluidsinstallatie moeten zodat
deze niet harder kan dan 70 dB. Dit alles zal het nodige kosten waardoor
de aanschaf van een schuifwand eerst in de ijskast is gezet.
Tot slot willen wij de vrijwilligers die het komende seizoen weer voor ons
klaarstaan alvast bedanken voor jullie inzet, want zonder jullie kan
Tjerkwerd niet.
Stichting Doarpshûs It Waltahûs.
P.S. op 9 oktober zijn de vrijwilligers uitgenodigd in het Waltahûs voor
een informatieve avond en voor vragen en suggesties. Tot dan. ( zie ook
op de mat van oktober)

De Slachte Maraton -in hiele ûnderfining
8 july 2000. Om healwei 6 giet de wekker; Jehannes en ik (Sytske) deröf
Ite, bananen, krintebollen, muëslirepen yn 'e tas en net te ferjitten: noch
wat Gewol ûnder de fuotten. De naadleaze sokken oan en de kuierskuon.
Wy binne der klear foar!

Op nei Raerd, wer 't al in soad auto's parkeard steane, mar wêr 't ~k in
lange rige minsken stiet te wachtsjen. Sa no en dan komme der trije
bussen oan, dy 't de minsken oppik.ke, om se nei Easterbierrum te bringen.
Dit wachtsjen duorret lang, mar de minsken binne fleurich. Nei ien oere
en tweintich minuten kinne we einlings de bus yn. Lekker efkes sitte en
alfêst wat ite. Om kertier foar achten mochten wy starte, mar dit wurd no
kertier foar njoggenen.
Noch efkes op it hûske ( it kin no noch) en dan kinne we einliks los.
Ien lange stoet fan kleurige minsken foar ûs en ek al gau efter ûs.
De loft is bewolkt, der waait in stevige westewyn, ideaal waar foar ûs.
It fält ûs mei, dat we ûndanks de 8700 minsken, toch noch wol wat romte
ha. Underweis is der in soad te sjen: optochtweinen, keunstwurken, teniet,
keunstkij en ek in soad te hearren, sa as gedichten en fansels ferskate
muzykkorpsen. It rint oe sa gesellich: praatsje mei dizze, praatsje mei dy
en sa binne wy sarnar yn Achlum.
Wat 'n sfear hjir en wat in minsken! It liket wol as we de tocht al
folbrocht ha.
Foar de sekerheid noch mar efkes nei it hûske.en wol yn 'e tsjerke.
In healoere wachtsje, tenei mar wat minder drinke.
Fierder: we ha no in sjonggroep efter ûs, dus sjonge we mei.
Allegear fryske ferskes. We prate mei allegear minsken, oeralwei, allegear
mei itselde doel: Raerd.
Dan opiens: bekende minsken lans de kant, Tsjerkwerters en ja, dêr klinkt
: Eensgezindheid, speciaal ek foar ûs. Geweldich!
En foar wy it witte binne we al wer kilometers fierder. Dan oer de Nije
Kromme.
Ik wie der al earder oerrûnt, mar dat hie my min foldien. Hichtefrees, en
dan sa 'n iepene brêge! Mar troch Jehannes rest te hälden en mei de eagen
op in oar syn rêch, slagge it. Dan al gau; de Kliuw. Allegear minsken,
gesellich, mar wer is de kofje op. Dan mar wachtsje op nije. Hearlik en
dan mar wer ûtein. Op nei Reahûs.
It rûn bêst en ik fielde myn fuotten net. De loft stie as in brijwein en al gau
begûn eltsenien syn reinklean ut 'e rêchpûde te heljen.
En ja, net foar niks. Reine, reine, lokkich hie ik sa 'n tin keepke by my,
want in reinpak is te swier om mei te sjouwen en ek te waarm.
By Boazum moasten we wol jn pear km. oer rubbermatten rinne, goed
bedoeld, mar dizze stiene al gau fol wetter en der is neat minder dan wiete
fuotten, dus mar neist de matten rinne. Doe op nei Easterwierrum, en
hooplik op nei : kofje.
Ik waard wat frjemd yn é holle en bie wat caffeïne nedich.

Lokkich hiene Douwe en Ytsje v.d. Werf'{äld-Tjerkwerters) de kofje
klear en dat wie myn rêdin g. No koe ik der wer tsjinoan. De reinjas koe
ut, it waar wie sinnich en sa kamen wy wurch mar foldien oan yn Raerd.
Oe sa enthousiast waarden wy ynhelle en ûs Minke stie al klear mei

blommen.
In orkest spile en fan alle kanten hearden we applaus.
Dizze dei hiene we net graach misse wollen, it hat ûs tige goed foldien en
we hoopje dat we oer 4 of 5 jier wer mei dwaan kinne.
Sytske Dijkstra.

Fierder ha meidien:

Hinke Brandsma
Gerrit Ouderkerken
Bertus Walsma
Sietse Gietema
Doede Wijngaarden
Boukje Kootstra ·
Lisette Kootstra

Joop Nota
Lolle Hylkema
Sjoerd Gaastra
Epie Wijngaarden
Bettie Jellema
Fokke Kootstra
Bert Miedema

Stichting Windkracht Tien
Zoals afgesproken geven wij u hierbij weer wat informatie omtrent het
Wynpark Beabuorren. Vanaf september 1999 t/m maart 2000 is er een
goed windaanbod geweest met een gemiddelde van 800 MWh per maand,
doch daarna viel de wind wat weg. De gemiddelde produktie over de
periode april/juli is maar 400 MWh per maand. Wij zitten nu vanaf maart
1997 gemiddeld op een produktie van 535 MWh per maand. Verder loopt
het project goed.
De ontwikkelingen rond windenergie wordt door ons op de. voet gevolgd.
Aangezien de jaarvergadering van dorpsbelang weer in zicht komt, is het
ook weer tijd om de aanvragen voor een bijdrage in te dienen. De
schriftelijke verzoeken dienen uiterlijk 15 oktober 2000 bij onze
voorzitter, Joh. Dijkstra, van Panhuysweg 2, Tjerkwerd, ingeleverd te
worden.
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Voor de goede orde melden wij u nog even, dat de aanvragen van vorige
jaren welke niet werden gehonoreerd, niet automatisch weer mee doen.
Alleen nieuw ingediende verzoeken doen mee.
Het bestuur St. WK 10

Klaverjassen 2000/2001
j

1

We beginnen weer te klaverjassen op dinsdag 3 oktober a.s. om 20.00
uur.
Nieuwe leden zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Dus kom eens langs en neem een kijkje, want gezellig "dat is het zeker" .
Groetjes Riet en Rieky.

BILJARTSEIZOEN 2000-2001

B1LJARTVRIENDEN, WIJ GAAN WEER BEGINNEN AAN EEN
NlEUW SEIZOEN EN WEL OP 3 OKTOBER A.S. OM ACHT UUR
S'AVONDS IN "IT WALTAHUS". NIEUWE LEDEN ZIJN
NATUlJRLIJK VAN HARTE WELKOM.
GAARNE GELIJK DE CONTRIBUTIE VOOR DE EERSTE HELFT
VAN HET SEIZOEN AD FL. 25,-- MEEBRENGEN. ALLEMAAL
DOEN ZODAT DE PENNINGMEESTER IN ÉÉN AVOND ZIJN
KWITANTIES KAN UITREIKEN

BILJARTVERENIGING H.T. S.

Keatsferiening De Twa Doarpen - In fers lach

1

Kaatsvereniging DE TWA DOARPEN
Zaterdag 17 juni 2000 was er de eerste ledenpartij voor de jeugd. Met
prachtig kaatsweer (zon en weinig wind) heeft de jeugd enthousiast
gekaatst. Er hadden zich 22 leden opgegeven, ze konden 3 keer kaatsen
steeds met wisselende "maten" voor een individueel klassement. Dit
alles verliep best, en is volgens ons voor herhaling vatbaar.

UITSLAG:

1. Ruben van der Zee
2. Rein Bakker
3. Freerkje Walsma
4. Jouke Gietema
5. Age Gietema

Zaterdag 2 september 2000 was er de volgende ledenpartij, voor alle
leden. De partij is gesponsord door bouwbedrijf van Zuiden, vandaar de
naam: Van Zuiden ledenpartij.
Bij de jeugd waren er 20 deelnemers verdeeld over 10 parturen. Bij de
senioren waren er 27 deelnemers, 9 parturen. Er werd ook een
verliezersronde gekaatst, dus iedereen kon minimaal 2 keer kaatsen.
Het was een hele mooie, gezellige kaatsdag. Natuurlijk ook mede
dankzij het prachtige weer, het "waltahûstentje" en de muziek,
vrijwilligers bedankt! We hopen een jaarlijkse traditie van deze partij te
kunnen mak.en. Gezien de geruchten dat we volgend jaar een heel aantal
nieuwe leden kunnen verwachten, moet 'dat zeker lukken.
UITSLAG JEUGD:

Ie prijs

.

AgeGietema
Jan Witteveen

verliezersronde:

Thomas van Zuiden
Freerkje Walsma

1 e pr. Bouwe Huitema
Aggie WaJsma

YmeGietema
Froukje Walsma

2c pr. Okke Jan Postma
Tymen Steur

UITSLAG SENIOREN:
Pieter Westra
Bertus Walsma
Joke de Jong
Wiebren Poelstra
Ids Walsma
· Wiebren de Jong
Jan Hessel de Groot
Brandt Vo1beda
Eduard Witteveen

verliezersronde:
1 c pr. Gooitzen Brandsma
Cor de Groot
Marrit Hoekstra

2e pr. Johan Ouderkerken
Freerk Kootstra
Maria de Boer

En natuurlijk was er de competitie, vanaf2 mei is er elke dinsdagavond
enthousiast gekaatst. Het kon ook elke keer doorgaan, op die ene keer na
dat we halverwege zijn gestopt vanwege een enorme onweersbui.
Dinsdag 29 augustus was de laatste keer, er is dus in totaal 18 keer
gekaatst. Er waren in totaal 63 leden die hebben meegedaan, een
prachtig aantal!
UITSLAG COMPETITIE 2000:

Jeugd t/m 12 jaar:
1 e prijs
Aggie Walsma
2e prijs
Froukje WaJsma
3e prijs
Age Gietema
4e prijs
Anita Haarsma
5e prijs
Okke Jan Postma
6e prijs
Jan Witteveen
7e prijs
Sjoerd Dijkstra
ge prijs
Thomas van Zuiden
9. Paulus Witteveen
10. Jacobien Postma
11. Freerkje Walsma
12. Seakle Zijsling
13. Jouke Gietema
Cor van Zuiden
15. Sietske Buma
16. Tymen Steur

punten
98
86

83
75
73
72

69
69
67
67
62
61
54

54

48
46

(7 x gewonnen)

(6 x gewonnen)
(7 x gewonnen)
(6 x gewonnen)

1 7. Bouwe Huitema
Ruben van der Zee
19. Pier Jan Zijsling
20. Yme Gietema
21. Gerard Ree
22. Erna Harkema
23. Jelle Gietema
24. Rein Bakker

45
45
44
43

40
32
24
15

12 t/m 60 jaar:
1 c prijs
Ids Walsma
2e prijs
Auke Walsma
3e prijs
Dies Volbeda
4e prijs
Sealde Witteveen
5e prijs
Jelle Brandsma
6e prijs
Hans Haarsma
7. Jan Hessel de Groot
8. Bert Jan Ouderkerken
9. Sjoerd Wijngaarden
10. Eduard Witteveen
11. Durk Walsma
12. Brandt Volbeda
13. Wie bren Poelstra
14. Gooitzen Brandsma
15. Wie bren de Jong

91

16. Adam Poelstra
17. Theo Galema
18. Jan Nota
19. Freerk Kootstra
Cor de Groot
21. Tjeerd Haarsma
Johan Ouderkerken
23. Peter Arema
Christiaan de Boer
25.GerritSchukken
26. Sjoerd B. Bouma
27. SteefHaarsma
28. Sietse Gaastra

56

88

85
83
82

81
79
79
73
72

70
68

69
62
59

53
45
43

.43
41
41

33
33

30
27

21
7

(8 x gewonnen)
(6 x gewonnen)

Dames vanaf 12 jaar:
1 e prijs
Lybrich Schakel
2e prijs
Maria Dijkstra
3e prijs
Nynke Dijksta
4. Joke de Jong
5. Lisette Kootstra
6. Jikke Greidanus
7. Maria de Boer
8. Nelly Haarsma
9. Marrit Hoekstra
10. Hinke Adema
11. Dirkje Baints

96
91
82
65
61

45
43

29
13
7
5

De wisselbekers waren voor Aggie Walsma 98 punten jeugd en
Lybrich Schakel 96 punten senioren.
Het bestuur

Even voorstellen

1

Wij de nieuwe bewoners van Rytseterp 1 willen ons even aan jullie
voorstellen.
Op 1 juni zijn we "op de pleats" van Tsjalke en Tine v.d. Meer komen
wonen.
Eerst met zijn drieën en 6 juli is er een dochtertje bij ons geboren.
Wij zijn Bote en Astrid de Boer-Prins en de kinderen Marc en Sigrid.
Bote, 32 jaar, komt oorspronkelijk uit Yndijk bij Woudsend en afgelopen
3 jaar hebben we op de boerderij van Astrid haar ouders geboerd op
Lonjé tussen Bolsward en Exmorra.
Astrid, 29 jaar, heeft vroeger met haar ouders op een boerderij in
Exmorra gewoond en in 1984 verhuist naar Lonjé, werkt mee op de pleats
en is 2 dagen per week receptioniste in het ziekenhuis te Sneek.
Marc, 30 augustus 3 jaar geworden is een vrolijke en ondeugende jongen.
Sigrid, 7 weken, is een lieve en tevreden baby.
We hopen hier met veel plezier te wonen en te boeren. Graag tot ziens in
Tjerkwerd.
De groeten van Bote, Astrid, Marc en Sigrid.
P.S. Kom gerust eens langs de deur staat altijd open.

Opbringst kollekte

1

nationale collecte epilepsiebestrijding
De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Kleine,
die plaatsvond van 5 toot en met 10 juni 2000, heeft in uw gemeente f
514,05
opgebracht.
Met de opbrengst van deze collecte kan daadwerklijk aan de bestrijding
van epilepsie worden gewerkt.
Op wetenschappelijk gebied kunnen zaken nader worden onderzocht.
Extra voorlichtingsmateriaal, speciaal gericht op kinderen kan worden
ontwikkeld.
Er kan worden bijgedragen aan zaken als individuele hulpverlening,
speciaal onderwijs en aan vakantie activiteiten voor zowel volwassenen
als kinderen met epilepsie
Dankzij uw hulp kunnen wij hiermee doorgaan.
Hartelijk dank aan alle gevers!

6o+

soos

De 60+ soos zoekt nieuwe leden!
Wij zoeken mensen die van gezelligheid houd~n.
Graag in kontakt met andere dorpsgenoten blijven,
Leeftijd speelt daarbij geen rol.
Dus ook de jongere oudere is welkom.
·
Wij proberen de middagen zo gevarieerd mogelijk te maken.
Dus voor elk wat wils!
Bent u nieuwsgierig geworden?
Probeer dan eens vrijblijvend een soos middag uit.

-

PROGRAMMA
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60+ SOOS

2000 - 2001.

04 okt. 11Het Koster-sechtpaar"

<

Johannes en Klaske uit Dokkum

i

Cabaret en samenspraak.

/
01 nov.

Presentatie over de "Euro"
A.B.N. Amrobahk afd. Bolsward.

13 dec.

Kerstfeestviering
en broodmaaltijd aanvang 16.30 .

•

10 jan.

Lezing over Letland
door mevr-.H. Oppendijk, Hoekstrë

07 feb,

Sport Fryslan Leeuwarden
demonstratie en meespelen
Mini Bowls:

07 mrt.

Ds. M. de Boer Oosterend
"Humor in de kerk.

•

04 apr.

Bingo en Spelmiddag .

U bent van harte welkom!!
op woensdagmiddag van 2-4 in

·, .

../

.·..,

j.

't Waltahû.

graag tot dan!
vriendelijke groeten van,
Hinke en Alie.

Boargerlike stän
Meidielings foar dizze rubryk graach skriftlik oan 'e redaksje

Overleden:
Mevrouw Akke Wijngaarden - Postma , Waltaweg
29 juni 2000
De heer Sjoerd Buwalda, voorheen Ymswfilde
14 juli 2000
·'
De heer Jelle Visser uit Dedgum
28 augustus 2000
Geboren:

Wij zij11 mg /Jlij mP.t de f!C'lmorlP. ,,011 m,,,, ;:omi m hrocrrj,·

Isîaninkui
Jlij i.~ gp/mren

O/J

111ac111dag:, j1111i 2000

Intens grlukkig zijn ll'ij mrt de grhonr/r
d11rhtrr m mijn z11.rjr

Sigrid
6j11li 2000

Bate en A.rtrid rlr Boer-Prins
M11rc

Nin<11· adrc«:
1?1·Nrlr1J, I
iiyfm"r/t> 11
87/l-ï fj? 7J;,1·k.1rf>r<I
-Td. 115 f!;-fi7!)(;8(}

8765 re 7ïrrk1und
tri (l'i / 'i-'729',-.

1•,111 011:zr

Tankhcr en hliid_ cloro: e w y rynge fan de bene

fan iîs jcmkjc en hruorke

Kees en Sietske Niebocr-Fritsma
Wytske Jennechje
Tine Akke
Syrnke Ale~1

.

De 30e fon de rispmoanne 2000
_lonkershuzen -~
R7M PA Tsjerkwerr

+le+ is l,ij"a te mooi om waal' te zij., ...
ée" zoo"lje, è, zo kfe.i.,,
Jelle is heel b-o+s e" blij,
wa"t hij hee~ e>' ee" bYoertje bij.

~eed Leende..-+
GieeYt is 9eb0Ye" op 4 jut1i 2000
wee9t 3630 ~'fYC"" e" is 51 Ctn lo"9·
Jitte e" So"ja Huile1>1a-Rosiel'

Jelle ;A"d"é
Bc>ls1,•,vde,we9 60

8765 LR Lje•·k,ve,·<l
0515-572576

VERHUISBERICHT
Na vele jaren in Tjerkwerd gewoond te hebben vertrekken we op
19 - 9 naar ''Huylkenstein" kamer 23.
Samen hopen we daar oud te worden.
De kamers zijn mooi, maar het zal wel erg wennen zijn.
We zouden het leuk vinden om ook daar de dorpsgenoten te ontmoeten.
Vriendelijke groeten
Ynze en Aaltje Kroontje.
P.S. Hierbij bedanken wij voor alle donaties en lidmaatschappen.

Bedankjes

september 2000
Beste mensen van Tjerkwerd en omgeving.
Heel hartelijk dank voor de belangstelling, kaarten, bloemen, fruitmanden
en andere lieve attenties die we voor, tijdens en na mijn operatie mochten
ontvangen.
·
Ik ben nu met mijn derde chemokuur begonnen en voel me, met zo nu en
dan een storing, redelijk goed.
Als alles een beetje mee zit, ben ik in december door de kuren heen.
2001 beginnen we dan hopelijk met nieuwe, frisse moed.
We blijven hoopvol en proberen er het beste van te maken.
Voor de activiteiten en reserveringen van het Waltahûs ben ik nog steeds
bereikbaar.
Nogmaals bedankt en heel veel groeten.
Trudy Witteveen - Hettema.

*************************************
Beste dorpsgenoten,
Graag wil ik iedereen bedanken voor dé vele kaarten, bloemen en
belangstelling die ik heb gekregen in het ziekenhuis en bij mijn
thuiskomst.
Ook namens Rieky en de kinderen.
Hartelijke groeten Broer Dijkstra.

1

USFAMKEISAL. WER 7 MOANNEALl)!

HEE.CH TUD OM ELTSENIEN TE TANKJE.N
FOAR DE KADO'S, DE KAARTEN,

DE. BLOMMEN EN JIM KOMMEN!
IT WIE. GEWfil.DlCH!
ROB, ANNEKE EN MARIJE

Boun fan 'e Frysk- nasjonale Jongerein
Krite: "DE FINDELS FOAR~
Tsjerkwert.

Doarp sjoun
op Free d , 27 oktober 1950, de jouns healwei achten, yn 'e
"Harmony" to Tsjerkwert mei meiwurking fan de bemeploech "In Lyts
Bigjin" by gelegenheit fan 'e IOOe gearkomste fan 'e krite.
Tsjerkwerter fabrikaet: nû . 4 en 11.

11. Tsjerkwerter sankje.
Wize: Jingle Bells.

It komt mei Tsjerkwert goed.
Wy hawwe neat gjin noed.
't Leit nou hwat oer de kop,
Mar dat knapt gau hwat op.
De wetterlieding komt !
Elk, dy 't nou skept of pompt,
Dy hat al gau oars neat te dwaen
as to draeijen oan 'e kraen!
Refrein:
Wetterkraen,
Wol ûs jaen
't Wetter yn 'e hûs!
Dan is 't tijen fan 'e baen,
Hwant wetter by de rûs !

)
)
) 2x
)

)

De boel leit rare ûnsljocht
Hwa 't nou troch Tsjerkwert fljocht,

Dy fielt syn mage.alhiel
Skerp suorjen yn 'e kiel.
Wy "sile" nei .de Syl,
Mar is dy earst yn styl,
Dan is dy Syl mei 'n sljocht "trottoir"
In foege "boulevard".
( sprek ut : bûlewaer).
Refrein:
Is dy Syl
Yn nije styl
Ienkear kant en klear,
dan dweept elk mei
De "Waltawei"
As wie 't de Syl net mear

)
)
)
) 2x
)
)

Hwa 't tusken tsjillen sit,
Molkrider, boer of smid,
Koumelker, bakker, post,
Is oan benzine-kost.
Dat knettert en dat puft,
Dat toetert en dat tuft
it län troch en de wegen oer;
Benzine as ienich foer.
Refrein:
Alles giet
)
Sûnder stjit
)
Suver as mei stoom
) 2x
Bihalve de Tsjerk:werter tûntsjepream)
Dy giet mei seil of boom.

G

,

Bydragen
-a

De vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen van:
RC. Posthumus, Warten; E. P. S. Miedema, Waltaweg; J. GaastraHoltrop, Hemdyk; B. H. Bruinsma, Dedgum; T Gaastra, Bolsward; D
Bakker- de Jong, Arkum; P. Ottenbros, Haarlem; P. Kroneman.
Nijmegen; Y. H. de Boer, Singel;
,
A de Jong - Jorritsma, Waltaweg; F J Rollema, Sylroede; D. C. Talsma,
Sneek;
T. Twynstra, Hellendoorn.
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage zonder u kunnen wij geen
dorpskrant in stand houden. Redaktie

2000 - 2001

Via het projectburo Op Paad is het mogelijk om in eigen dorp een
computercursus te volgen. Op Paad is een samenwerkingsverband tussen
AOC Friesland en Staaf automatisering en hun doel is om het gebruik van
de computer in Friesland, met name in de dorpen, te stimuleren.
Daarvoor hebben zij diverse cursussen opgezet, zowel voor beginners als
voor gevorderden. Bij voldoende deelname wordt de cursus in het eigen
dorp gegeven, Op Paad zorgt dan zelf voor computers etc.
Een overzicht van de te volgen cursussen is hierbij afgedrukt, mocht
hiervoor belangstelling zijn dan kan men contact met mij opnemen ( voor
1-11-2000).
Namens dorpsbelang Tjerkwerd e.o.
Anneke F eens tra
tel: 577370

Kennismaken met de computer
Voor: De èchte beginner, die nog niet eerder

met de computer in aanraking Is geweest
maar toch benieuwd is naar de mogelijkheden die een computer en de verschillende
computer.programma's bieden.

:J .. ,.,...~,.,1:1~-.r. ......... .. ...--

1-&,,.,..,.,,,...,
~ ~ •~
G!J!J ~ T
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F r~

'IIXZ'i!1 ·
kennismaking met de computer zelf
c~q
(wat is een mais, een toetsenbord, etc)
._,..
kennismaking met. Windo:,.,ts. (wat doet Windows,
wat kan wèl en wat kan nlet met Windows, enkele
veel voorkomende handelingen met Windows}
•
kennismaking met een tel<stverwerkings-, database(kaartenbak) en spreadsheet lrekerWel) prógramma
•
kennismaking met een tekenprogramma.
Duur: 5 ochtenden, middagen of ávonden
Kosten: , f 255,- incl. boek, diskette en koffie

Inhoud:

•
•

1 Windows98
Voor: iedereen die op dit besturingsprogramma is overgeschakeld of een nieuwe computer heeft gekocht met dit
besturingsprogramma.
Inhoud:

•

kennismaking met Windows 98 (taakbalk, bureaublad, vensters, pictogrammen)
•
bestandsbeheer en werken met toepassingen
•
Windows 98 instellen voor eigen gebruik
Duur: 5 ochtenden, middagen of avonden
Kosten: f 290,- incl. boek, diskette en koffie

1

Presentaties maken Powerpoint 97

Voor: iedereen die een presentatie wil leren maken, waarbij
de Inhoud en vormgeving aan de eigen wensen voldoen.
Inhoud:

•
•
•
•
•

]j

·
-·
~
·-

kennismaking met Powerpoint
openen, aanpassen en opslaan van een presentatie
presentatie maken, dia-indelingen en afbeel<!ingen ·
grafieken, tabellen, spellingcontrole en afdru.kken
diavoorstelling
Duur; 5 ochtenden, middagen of avonden
Kosten: f 230,-incl. boek, diskette en koffie

'

~ÎJ

Internet & e-mail Kennismaking
Voor: iedereen die Internet wil gaan gebruiken.
Inhoud:

•
•
•
•

installatie Internet
het web
E-mail
zoeken
Duur: 2 ochtenden, middagen of avonden
Kosten: f 120,-incl. boek, diskette en koffie

Internet & e-mail Vervolg
Voor: iedereen die meer uit Internet en e-mail wil halen
Inhoud:

•
•
•
•

downloaden & installeren bestanden
bestanden comprimeren en uitpakken (Win-Zip)
extra E-mail accounts aanmaken
gebruik maken van berichtregels en met
postvakken
Duur: 2 ochtenden, middagen of avonden
Kosten: f 120,-incl. map, diskette en koffie

Ontwerpen eigen website
Voor: iedereen die naast het bekijken van Internet pa~
deze ook zelf professioneel wil ontwerpen en plaatse
het Internet. Enige kennis van Windows is bij het volge,
deze cursus gewenst.
Inhoud:

•
•
•
•

inleiding bouwen eigen website
objecten bewerken en positioneren
effecten toevoegen aan objecten
het werken met frames
Duur: 4 ochtenden, middagen of avonden
Kosten: f 185,- Incl. lesmateriaal, diskette en koffie,
excl. ontwerpprogramma f 150,-

MS Exce/ 97 of MS Access 97
Voor: iedereen die zich verder wil verdiepen in het werken
met een spreadsheetprogramma (Excel) of een
databaseprogramma (Access).
Inhoud:

•
•
•
•
•
•

kennismaken met Excel
cellen/waarden
formules en tabbladen
kennismaken met Access
velden/records
formulieren en rapporten
Duur: 6 ochtenden, middagen of avonden
Kosten: f 320,·incl. boeken Access/Excel, diskette en koffie

Scannen en fotobewerking
Voor: iedereen die de lay-out van zijn/haar rapport. foto
album, clubblad, affiche e.d. wil verfraaien
Inhoud:

•
•
•
•

installeren scanner
beeld en tekstherkenning m.b.v. een scanner
foto's bewerken met Corel Foto Palnt en opslaan
Invoegen beeldmateriaal in tekstdocument
Duur: 2 ochtenden, middagen of avonden
Kosten: f 120,-incl. boek, cd-rom en koffie

Bezoek ook eens onze site:
WWW.OPPAAD.NL

Dit cursusaanbod geldt tot 1 juni 2001

Moleboekje jout stikje skiednis fan ûs gea
Wat wie it in moaifeest yn Tsjerkwert: Seis it minne wm1r koe de saak net
bedjerre. Al binne u:r ditjier al wer tsienjier oaljekoek, sokke dagen {iele ll'J' 11 _,.
wer J,ie/endal skieppesturt:
·
·
Wat in wurk foar it bestjoer fan Simmer 2000 om alles klear te krijen (hulde)
foaral as in earebêge jin dan ek noch om'e earen fljocht. De iepening van Hylke
Speerstra liet de minsken it ferline wer eefkes opni_i helibje.
De dei foar it feest wie der tiid ynromrne foar de Beabuorstermole Dizze
woansdei waard it boekwurk, skreaun troch Gerben Wijoja, oerhandige oan
boargernaster Piersma. Dit harde yn oanwêzigens van ferskate besjoeren lykas
Doarpsbelang, Simmer 2000, Wetterskip, De Fryske Mole, Skieppesturtredaksje
ensfh. Ek frijwillige mûnders ut de omjouwing wiene oanwêzich.
Troch in berjochtsje yn it rnoleblêd fan De Hollandsche Molen kamen der hiel
wat telefoantsjes fan minsken ut it hiele län dy't graach san boekje tastjoerd
hawwe woene.
Der is noch in lytsc foarrie dat as der noch leafhawwers binne, foar de priis fan
tsien gûoe is it te krijen by de skriuwer en op 'c mole. As it ferstjoerd wurde rnoat
komt der noch 5 gûne by foar ferpakkings- en ferstjoerkosten. Al mei al in boekje
dat in stikje skiednis werjout fan in plakje yn us doarp Tsjerkwert.
·
En tagelyk krijt de Beabuorstermole de wyn op'e nij yn de seilen
Pier Z.
··

---

Boek over de Babuurstermolen ·

·

· ·

1

Bij Tjerkwerd in hel wijde polderland, temidden van moderne "indturhines. s1:1a1 een trotse
vicrwieker uil 1882 die met grote regelmaat z'n wieken laat wentelen. Eigenaar i~ de provinciale ,
molenstichting De Fryske Mole, maar voorheen sloeg het waterschap hier "Ioar master op"
Een bezoek aan de malende Babuurstcrmolcn is een ware belevenis. Binnen gonst de bcdrijvigbcid
van het gaande werk. terwijl het water schuimend en bruisend de ûtskoat verlaat. De 01,de
gereedschappen van de molenaar staan er nog nel zo als jaren geleden. Maar in hel
molenaarswoninkje. lt Polderhuske gena:m1d. wordt niet meer gewoond. Jaren geleden Ycrrnilden
de oude molenaar en z • n vrouw het onderkomen voor een huis in hel dorp. De oprnlger. molenaar
Pier Zijsling. maakte er een goed verzorgd waterschapsmuseum van. compleet mei een miniplanetarium. Hij heeft in de afgelopen jaren veel energie gestoken in een presentatie die in de
zomer van het jaar 2000 uitmondt in de expositie 'Twntûzen fier striid tsjin il we tier·.
Ter gelegenheid van de Simmer 2000 festiviteiten en het 25 jarig jubileum van het Gild Fryske
Mounders is tevens een boc~je samengesteld over dc:r.e molen door de redacteur van De Fryskc
Mole en het Gild Frvske Mounders. molenkenner Gerben D. Wijnja uit Tjerkwerc!.
Dit boekje geeft anl~voord op de vraag wat er zich in de afgeloin.ecuwe,~ in hel veld van Babnren
op waterstaat.kundig gebied heeft afgespeeld: het vertelt het verhaal v:111 2000 jaar strijd legen hel
water. De benrnlingsgeschiedenis, de molenhistorie en de huidige functie van deze bijzondere
wiekendrager in het Friese polderlandschap komen achtereenvolgens :ian bod. "l}e
IJ<1buurstermolen bij 1_ïerkwerd" telt 40 bladzijden met :n foto's waarvan ,·elc nog nooit 7ijn
gepubliceerd en is
van een sfeervolle full-colour omslag
·-··-- _ ..

voorz!~n

-

Snypsnaren

Jan Nota hal in pear moanne ferlyn nei il Wräldrock-festival west. By de yngong waard er
troch de ûtsmiter keard. Wat die bliken? Jan hie in alderheislikst aide spikerbroek oan.
Oars sein; der siet
leven mear in de levi 'sen dan kin der net rockt wurde fansels.
Foor 25 gûne kocht Jan doe gau in nijen-ien en mocht menear (yn hear enfear) der al yn.

sn».

/tensiede en be/je dogge Jo meastentiids net tagelyk. Coby Falkena woe il afris besykje. lt hal
jèst in 'verhitte' diskusje oer de tillefoan west, want de jlam sloeg yn de pan en it wie
goodbye wazemkap! Lokkich is il noch goed beteard
Jt is wis dat de kommende winter in stringen-ien wurdt. Fokke en Thea wienen yn Havelte op
fakansje en op in waarme dei, sinneskyn waar en hast tritich graden, kocht Thea op de
bradery yn Vledder in lange ûnderbroekfoar har Fokke.
Anita Hekkema 's opeltsje hie kuren. De remmen doogden net hielendal dat sy fuortendaliks
op nei de Volbeda 's. De grize bolide waard makke en Anita koe wer feilich de dyk op. Dochs
op Beabuorren ûntdekte sy in plasse by it rjochterachtertsjil. Dat wer nei Vo/beda, mar dy
koenen il mankemint net fine. In mystearje! Pas doe 't Anita op besite wie by de Hylkema 's
en harren hûn in lyts mieltje die, deun tsjin de auto oan, krige Anita yn 't snotsje dat il gjin
oalje wie dat der lekte ...
Bouwe Speerstra wie nei alle drokte fan itfeest sa ut de liken, dat thus foei hy ûnder de brûs
hast yn 'e sliep. En Bert Miedema wie nei alle drokte thás sa itt de liken, dat hy foei op it
feest hast yn 'e sliep.
(Bijna) Gratis af te halen: een dozijn kalkoenen - familie Witteveen, Baburen en een gros
konijnen - familie van der Zee, Waltaweg.
De feestpoarte oan il begjin fan il doarp wie in lust. Spitich dat er omrekke. Dat helle seis de
krante. Dochs de parseminsken doarden dêmei it doarp net mear yn, bang om il spul op de
kop te krijen. Dêrom haJo werskynlik oer itfeest net safolle lêze kinnen.

It Skieppesturtsje is no in formaat lytser. Jt idioat djoere foliopapier is de reden. Der si/
Ynkoarten noch watferoarje. De omslach fan it sturtsje krijt inface-lift
Simmer2000 wie hiel bysûnder, de kommersje 2000 in stik minder.
Dy krige de kast seis op de kast!
Wafynst leuker, Anneke Douma ofAnneke Feenstra? Jou my Anneke twa mar!
Sjongt miskien wat minder, mar der sit mearpraat by!
KOPU EN SNYPSNAREN GRAACH FOAR 1 DESIMBER

.,

...

6/f/ffl/llUY)t 2 0 0 0
ei#~., do lib!Md ao f/J'b ~
8/
fo,cleidatilcnd~oandytinlc

1ID~ ~mr yn ,., m ~~
P25yte~., dyte~., dy,n,tadte~
~{yntyd~dydati6~nd~

PlJyn ~ loften" de M/Wne of d waad
~~ynd~
PlJe á/de ~ dy/t to/ve daoÁt"
P25e ~ lûden r: de~ naoÁt
ei#~ do ldkûr /ffl/r ~
Q9// tki i!c
fon 4

r

d#~'ffl1,IIW{

